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De beurs en de criteria
Het Universiteitsfonds Twente reikt in 2010 voor de eerste keer de Marina van Damme-beurs
uit. De beurs kan gezien worden als de opvolger van de Marina van Damme-prijs die in de
jaren daarvoor zeven maal werd uitgereikt. De beurs bestaat uit een kunstwerk gemaakt
door kunstenares Mohana van den Kroonenberg en een geldbedrag van € 9.000.
De beurs wordt ter beschikking gesteld door mevrouw dr.ir. M.A van Damme. Zij was in juni
1965 de eerste ingenieur die promoveerde aan de Universiteit Twente, toen nog Technische
Hogeschool Twente. Zij was tot begin jaren negentig directeur bij AKZO Corporate
Headquarters. Het Universiteitsfonds is mevrouw Van Damme zeer erkentelijk voor haar
schenking die het mogelijk maakt om de Marina van Damme-beurs jaarlijks uit te reiken.
De winnares van de beurs heeft drie jaar de tijd om het bedrag te besteden aan het verder
ontwikkelen van haar loopbaan. Bijvoorbeeld door verdieping of verbreding van kennis of
een internationale oriëntatie in de vorm van een studie, stage of project.
Verdieping van het eigen vakgebied is mogelijk aan een buitenlandse instelling van
wetenschappelijk onderwijs, mits hieraan een diploma of certificaat verbonden is. Verbreding
van de genoten opleiding kan ook binnen Nederland plaatsvinden.
Kandidaten
Getalenteerde, ambitieuze vrouwelijke alumni van de UT met een master-, doctorandus-,
doctor- of ingenieurstitel konden zichzelf kandidaat stellen alsook door anderen
voorgedragen worden voor de Marina van Damme-beurs. In 2010 zijn er vijf kandidaten
genomineerd.
Voordracht
Bij de kandidaatstelling diende een plan te worden gevoegd hoe de beurs zal worden
besteed, inclusief motivatie en begroting. Het plan moest duidelijk maken dat de kandidaat
met de beurs een grensverleggende of disciplineoverschrijdende stap kan zetten in haar
carrière. De te volgen studie, de stage of het project moet leiden tot een diploma, een
certificaat of een getuigschrift.
Selectie
De plannen werden beoordeeld door een commissie bestaande uit een bestuurslid van het
Universiteitsfonds, een hoogleraar van de UT en een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven.
De jury voor de beoordeling van de genomineerden bestond in 2010 uit:
- ir. Michiel van Buchem, voorzitter, namens het Universiteitsfonds
- prof.dr. Celeste Wilderom, hoogleraar aan de Universiteit Twente
- drs. Wilma van Ingen, bestuurder Nysingh Advocaten en Notarissen en voormalig
algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland.
Oordeel
De jury heeft na rijp beraad unaniem besloten om ir. Wendy Borneman als winnaar voor te
dragen. Het bestuur van het Universiteitsfonds Twente heeft deze voordracht overgenomen en
besloten om de Marina van Damme-beurs 2010 toe te kennen aan Wendy Borneman.

Overwegingen in het licht van het doel van de beurs
Wendy Borneman voldoet in alle facetten aan de criteria van de Marina van Damme-beurs.
Zij heeft met succes in het jaar 2000 een studie informatica aan de UT afgerond en heeft met
die bagage op zak als procesarchitect een start gemaakt met haar carrière. Zij bleef echter
over de grenzen van haar vakgebied heen kijken en haar jeugdliefde – de studie
geneeskunde – bleef aan haar trekken.
Zij heeft de moed gehad om na haar afstuderen aan de UT alsnog medicijnen te gaan
studeren. In de zomer van 2009 studeerde ze af als basisarts aan de Universiteit van
Utrecht. Momenteel volgt ze een opleiding tot huisarts aan de Radboud Universiteit te
Nijmegen. Hoewel ze nu bezig is met het eerste jaar van een driejarige opleiding, kijkt ze nu
alweer vooruit. In het tweede jaar bestaat namelijk de mogelijkheid een zelf vormgegeven
differentiatie te volgen, bovenop het standaardprogramma. Ze wil de Leidse kaderopleiding
‘Beleid en Beheer’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap volgen en zich differentiëren
richting zorgvernieuwings- en verbeterprojecten.
Het gebrek aan efficiëntie van veel zorgprocessen, levert zorgverleners en patiënten vaak
frustraties op. Wendy Borneman ziet ruimte voor verbetering en wil graag een bijdrage
leveren aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de ketenzorg en het elektronisch patiënten
dossier.
De kennis en de vaardigheden die ze in Twente heeft opgedaan, vormen daarbij een prima
basis. Met haar technische achtergrond en haar opleiding tot huisarts kan ze een unieke
schakel worden tussen twee werelden die in toenemende mate zullen moeten samenwerken
om uw veiligheid als zieke te garanderen. Een bruggenbouwer tussen techniek en innovatie
enerzijds en de gezondheidzorg anderzijds.
De Leidse kaderopleiding Beleid en Beheer leidt tot een certificaat en een officiële
vermelding in het register voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden. Op dit moment
zijn er nog slechts vier kaderhuisartsen Beleid en Beheer geregistreerd.
Conclusie
De jury van de Marina van Damme-beurs 2010 is van mening dat Wendy Borneman met
haar energieke en efficiënte aanpak bij uitstek geschikt is om inhoud te gaan geven aan de
doelstellingen van de beurs.
De jury vertrouwt erop dat Wendy vanwege haar studies van de zeer uiteenlopende
disciplines een grote bijdrage zal leveren aan de verdere verbetering van de
gezondheidszorg.
Mede dankzij haar UT-opleiding kent Wendy de verschillende invalshoeken. Ze spreekt de
taal van alle betrokkenen, uit diverse disciplines.
Met het voornemen om de Marina van Damme-beurs aan te wenden voor het volgen van de
kaderopleiding Beleid en Beheer kiest ze definitief voor een disciplineoverschrijdende
carrière. Als de beurs daaraan een bijdrage kan leveren, is het doel van de Marina van
Damme-beurs geslaagd.
De jury heeft daarom van harte en unaniem besloten Wendy Borneman voor te dragen
voor de Marina van Damme-beurs 2010. Het bestuur van het Universiteitsfonds Twente
heeft deze voordracht overgenomen en besloten de Marina van Damme-beurs 2010 toe
te kennen aan Wendy Borneman.

De jury heeft daarom van harte en unaniem besloten om de Marina van Damme-beurs
2010 toe te kennen aan Wendy Borneman.

